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Vlietdagen

Den Haag is een echte
evenementenstad: het hele jaar door
worden er activiteiten in allerlei
soorten en maten georganiseerd.
Met veel aandacht voor bezoekers,
deelnemers én duurzaamheid.

DB EVENEMENTEN

“Ik wil Den Haag
schoon doorgeven”

Walk in the park

gaat ook om veiligheid, besparing van tijd en energie en aandacht voor het milieu. Ik wil de stad Den Haag zo schoon mogelijk aan de volgende generatie doorgeven. Dat vereist een
vorm van omdenken en dat kun je beter met elkaar doen.”

Minder

Vlaggetjesdag

Evenementenorganisator Peter Boelhouwer

E

r valt altijd iets te beleven in de Haagse regio op het
gebied van muziek, horeca, show, spektakel, sport
of kunst. Bij de meeste van deze evenementen is
Peter Boelhouwer nauw betrokken. Als eigenaar van
DB Evenementen en Haag Events kent hij de stad en de
mogelijkheden door en door. “Volgend jaar bestaat DB Evenementen (voorheen DB Aktiviteiten) dertig jaar. Désirée en
ik zijn er tien jaar zakelijk mee verbonden. We hebben de
ontwikkelingen in de evenementenbranche van dichtbij meegemaakt. Mensen denken vaak dat het in deze sector alleen
maar om vermaak en geld gaat, maar dat is al lang niet meer
zo. We besteden veel aandacht aan duurzaamheid, veiligheid en het grotere belang.”

Samen
Peter is een enorme voorstander van samenwerking. “Ik zie
het als mijn taak om zoveel mogelijk met betrokken partijen
af te stemmen hoe we er het beste van kunnen maken. Wat
is er mogelijk en hoe kunnen we allemaal - bezoekers, deelnemers én stad - optimaal profiteren van een evenement?
Ik nodig al jarenlang iedereen uit om samen kritisch te kijken naar de efficiëntie van de organisatie van evenementen.
Natuurlijk gaat het om kostenbesparing, het zijn tenslotte
commerciële activiteiten, maar dat is niet het hoofddoel. Het
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Voor de organisatie en uitvoering van evenementen, klein of
groot, heb je altijd stroom nodig. “Daar hebben we een enorme slag in gemaakt door het aantal aggregaten dat voor de
stroomvoorziening zorgt zo veel mogelijk te beperken. De
gemeente heeft vaste spanning aangelegd op plekken waar
vaak evenementen plaatsvinden, zoals het Lange Voorhout,
de Grote Marktstraat en het Plein. Doordat we intensief
samenwerken met de gemeente worden wij, de gebruikers
van de openbare ruimte, regelmatig betrokken bij herstructureringsplannen. Waar is behoefte aan? Dat wordt dan
meegenomen in de uitvoering. Hierdoor was bijvoorbeeld de
vijfde editie van de Royal Christmas Fair nagenoeg aggregaat-vrij. Dat scheelt enorm in de uitstoot van diesel, er is
veel minder bekabeling nodig en ook minder transport. En
wat denk je van het comfort? Geen herrie en roetpluimen
meer! In combinatie met de nieuwe ledverlichting maakt dat
een groot verschil.”

Meer
Naast verstandig omgaan met energie valt er nog veel meer
te verduurzamen. “Gebruik biologisch afbreekbare materialen
en hergebruik de aankleding van een evenement. Wij laten
onder meer vlaggen en podiumbanners recyclen tot tassen
en iPad-hoesjes. Deel benodigdheden zoals hekken met andere organisatoren, spoor je bezoekers aan om met de fiets
of het OV te komen en faciliteer dit met voldoende fietsen
stallingen en transport van en naar het evenement. Met
de Haagsche Stadsfiets Park & Bike, de Ooievaart en de
Willemsvaart kom je praktisch overal. Vergeet ook niet de
impact die je kunt hebben met de boodschap van een evenement. Het culinair visfestival VISSCH in het laatste weekend van juni promoot bijvoorbeeld de Noordzeevis, voor de
kust gevangen en dus beter voor het milieu. Het geeft mij
een enorme kick dat we dit samen steeds beter voor elkaar
krijgen.”
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